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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, ettei komission vuoden 2007 vaikutusten arviointi ota huomioon kansallisiin 
sosiaalipolitiikkoihin ja työllisyyspolitiikkoihin kohdistuvia vaikutuksia työntekijöiden 
osallistumista lukuun ottamatta;

B. katsoo, että eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan säännöissä määrätään kotipaikan 
siirtämisestä ottaen huomioon henkilöstöedustusta koskevat erityiset ja sitovat säännöt 
direktiivin 2001/86/EY mukaisesti;

1. korostaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 ja 54 artiklat takaavat 
sijoittautumisvapauden kaikille yrityksille; panee merkille lainsäädännön 
epäyhtenäisyyden koskien kansallisen oikeuden mukaisesti perustetun yhtiön 
sääntömääräisen tai tosiasiallisen kotipaikan siirtämistä jäsenvaltiosta toiseen 
yhtenäismarkkinoiden piirissä sekä siihen liittyviä työllisyysriskejä;

2. tukee kotipaikan siirtämisen unionitasolta lähtevää säätelyä, kunhan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista ei 
kuitenkaan aseteta kyseenalaiseksi eikä työntekijöiden osallistumisoikeutta rajoiteta;

3. odottaa ehdotusta, jolla estetään väärinkäytökset ja petokset sekä suojellaan velkojien, 
vähemmistöosakkaiden ja työntekijöiden etuja;

4. korostaa (liitteessä) sitovia ehtoja, joiden tulee täyttyä, jotta neljästoista direktiivi voi taata 
työntekijöiden osallistumismahdollisuuden kotipaikan siirtämisen aikana ja sen jälkeen;

– sisällyttämään seuraavat suositukset päätöslauselmaesityksen liitteeseen:

5. Suositus 1: Komissio antaa selvityksen kotipaikan siirtoja koskevan direktiivin 
vaikutuksista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseen. Selvitys tulee julkaista viimeistään samaan aikaan kuin 
ehdotus neljänneksitoista direktiiviksi; 

6. Suositus 2: Yhtiöiden kotipaikan siirtojen unionitasolta lähtevän säätelyn tulee sisältää 
seuraavat ehdot työntekijöiden osallistumisen, oikeuksien voimassapitämisen sekä heidän 
edustajilleen annettujen takauksien turvaamisen takaamiseksi siirron aikana ja sen jälkeen: 

  – työntekijöiden osallistumisoikeutta koskeva lainsäädäntö sulautumista annetun 
direktiivin 2005/56/EY mukaisesti;

– lisäksi johtoelin informoi työntekijöitä siirron oikeudellisista ja taloudellisista 
vaikutuksista raportilla, josta käyvät ilmi työntekijöitä koskevat vaikutukset ja joka 
tulee esittää vähintään kuukautta ennen kuin yhtiökokous päättää siirron 
hyväksymisestä;
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– Yhtiön työehtoja ja työoloja koskevat oikeudet ja velvollisuudet, jotka perustuvat 
lähtöjäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön, käytäntöön ja henkilökohtaisiin 
työsopimuksiin tai työsuhteisiin, pysyvät voimassa vastaanottavaan jäsenvaltioon 
rekisteröitymisen jälkeen;

– Jos siirtoon liittyvät joukkoirtisanomiset ovat väistämättömiä, sovelletaan direktiivien 
75/129/EY ja 98/59/EY säännöksiä;

– kotipaikan siirto edellyttää, että yritys voi todistaa noudattavansa työntekijöiden 
oikeuksiin liittyviä säännöksiä;

– jäsenvaltiot säätävät työntekijöille ja heidän edustajilleen tehokkaita ja lykkääviä 
oikeussuojakeinoja työnantajan velvoitteiden täyttämisen takaamiseksi tapauksissa, 
joissa niitä lyödään laimin;

– vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntöä sovelletaan kaikissa tapauksissa paitsi silloin, 
kun säännöksissä säädetty työntekijöiden osallistumisen ja kuulemisen taso on 
alhaisempi kuin lähtövaltiossa.


